
 «ها و اصطالحات پرکاربرد کسب و کارواژه »کتاب 

آن  چاپ و نشر بازرگانی است و انتشارات غالمرضا نصیری نوشته ها و اصطالحات پرکاربرد کسب و کارواژه کتاب

 و  مخفطف  عبطارات  و  اصططالحات  کلیدی،  لغاتشامل تألیف، گردآوری و ترجمه   این کتاب  .را منتشر کرده است

 مرجع کتب و مقاالت مطالعه از مؤلف تجربیات اساس  بر که است وکارکسب  مختلف  هایحوزه  با  مرتبط   پرکاربرد

آوری شطده و بطه رشطته تحریطر در آمطده های صنعتی و دانشگاهی جمعها تحقیق و انجام پروژهالتین و نیز سال

د اشاره شده اسطت. هطدا ایطن وکار به برخی از نکات کلیدی و پرکاربراست. با توجه به گستردگی مفهوم کسب

ایطن  .های صنعت استهای دانشگاه و پروژهنامهکتاب معرفی و انتخاب صحیح اصطالحات در متون مرتبط، پایان

ها و اصطالحات زنجیره تطأمین و عنوان واژهکتاب در حقیقت نسخه ویرایش شده و گسترش یافته کتاب قبلی به

را فقط به مقوله زنجیره   توان آنغات و مفاهیم اضافه شده دیگر نمیلجستیک است که با توجه به حجم متنوع ل

با توجه به گستردگی مفهوم کسب و کار به برخی از نکات کلیدی و پرکطاربرد در این کتاب  تأمین محدود نمود.  

 اشاره شده است. 

 

 «کارآفرینان نسل بعدی»کتاب 

چاپ شطده اسطت. ایطن  نشرپندار تابان در محمد اصلیان ترجمهبا  رابرت دیلتز نوشته ،کتاب کارآفرینان نسل بعد 

برداری عامل موفقیت، اهداا ارزشمند و سبزت را محقق ساز و جهانی بهتر از مدل نظیر موضوعاتیکتاب درباره 

های کارآفرینان موفق، به شناسایی ویژگی مطابق مطالب این کتاب، .کند صحبت می طریق تجارت به وجود بیاور

برداری، اهمیت تالش و تمطرین مشطخ  این مدل  از  کند تا به مدلی حقیقی از موفقیت برسیم. بعد می  ما کمک

ایم نزدیطک شطویم. در ایطن حدامکان به مدلی که شناسایی کطرده کنیم تاهایی تالش میا انجام تمرین. بشودمی

هطایی از مثال رینطان نسطل بعطدیکارآف های این اشخاص را تکرار کنیم. کتابتوانیم موفقیتصورت است که می

عناوین فصطول   .کند در مسیر هدفمان استوارتر گام برداریمدهد و کمک میکارآفرینان مشهور را به ما نشان می

و  کطارآفرینی نسطل بعطدی فصطل دوم، فصل اول از ایده تا عمطل :به این شرح است کارآفرینان نسل بعدی کتاب

 .وجودآوردن آیندهفصل چهارم بهو  فصل سوم کسب موفقیتموفقیت،  عامل برداریمدلدایره 

 

 «گیری کرد؟توان آن را اندازه کارآفرینی چیست و چگونه می»کتاب 

یطن   نوشطته ،کتابی درباره کارآفرینی و چیستی آن گیری کرد؟توان آن را اندازهکارآفرینی چیست و چگونه می

وکار دانشطگاه کننهطا  محققان مرکز تحقیقات اقتصاد و کسطب ،مولرنیکالی مارکو و ریموس یورجنسن ایورسن،



وجططودی کططه واژه کارآفرینططی بسططیار در بااسطت.    همبودگطاهو انتشطارات آن    زادهآیطدین سطالم مترجم  .است

امططا تعریططف دقیططق و منسططجمی از کارآفرینططی هنططوز  گیططرد،مطورد اسطتفاده قطرار میگفتگوهطای عمومی  

از کارآفرینططی در علططم اقتصططاد را  تریططن تعاریططف نظططریرایج بدسطت نیامطده اسطت در این اثر نویسندگان،

مططورد اسطططتفاده را مطططورد بحططط   های تجربططیهططا بططا سططنجهارتبططاط آن کططرده و  بررسططی و مقایسططه

وجطططه یطططک مفهطططوم چندوجهطططی هطا عقیطده دارنطد کطططه کارآفرینطططی بطططه بهترینآن  .قططرار می دهنطد 

منعکطط   اهطططای مختلطططف کارآفرینطططی رهای تجربطططی مختلطططف جنبهشطططود و سطنجهگرفتطه می درنظر

کشطوری از کارآفرینططی، بین شطود کطه در مقایسطهکننطد. اهمیطت ایطن کار بطا ایطن حقیقطت نشطان داده میمی

 .بطه نشطانگر مطورد اسطتفاده بسطتگی دارد بااهمیتطیطور بنطدی نسطبی کشطورها بهآنها دریافتند کطه رتبه

 

 «اصول ماندگار کارآفرینان»کتاب 

صد نکته طالیی است کطه  مصطفی کرتولی نژاد، شامل و ترجمه جاناتان یتش اثر اصول ماندگار کارآفرینان کتاب

 طاهریاناین اثر انتشارات و  نژادمصطفی کرتولی مترجم د.های خود را عملی کنیباید بدانید و انجام دهید تا ایده

تواننطد بطا اسطتفاده از امکانطاتی کطه دارنطد، گونطه میها چهایی دارند؟ آنکارآفرینان بزرگ دنیا چه ویژگیاست.  

به این  اصول ماندگار کارآفرینان کتاب در جاناتان یتش هایشان را عملی کنند و به موفقیت دست پیدا کنند؟ایده

اصطول  کتطاب .های دیگری که در زمینه مدیریت و کارآفرینی وجطود دارد، پاسطد داده اسطتها و پرسشپرسش

های متفاوت بیرون آمطده اسطت. تجربیطات و نکطات ایطن شامل صد نکته است و از دل تجربه ماندگار کارآفرینان

کنند تا در مسیر موفقیطت قطرار بگیریطد و بطه راحتطی بتوانیطد بطه چیطزی کطه بطرای آن کتاب به شما کمک می

ت پرمحتطوای کتطاب اصطول مانطدگار بدون شک در مسیر کارآفرینی مراجعه به نکطا .اید، برسید ریزی کردهبرنامه

بخش باشد. به این کتاب همانند مشاوری نگاه کنید کطه هرگطاه بطه آن نیطاز تواند برای شما انرژیکارآفرینان می

 .تواند گام بعدی را به شما نشان دهد تان میدارید در دسترس شما قرار دارد و برای بهبود کارآیی

 

 

 

 «دانش و اصول کارآفرینی»کتاب 

آبطاد و دیگطران شطما را بطا اصطول و قواعطد نوشته سید محمدرضطا حسطینی علی دانش و اصول کارآفرینی بکتا

اغلب به کسی که تجارت خود را آغطاز د.این کتاب توسط نشر عطران چاپ شده است.  کارآفرینی آشنا خواهد کر

https://taaghche.com/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://taaghche.com/%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://taaghche.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://taaghche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86


کارآفرین، ما تمایل داریم آن را بطه فطردی کطه شود. همچنین با شنیدن واژه  کرده است، »کارآفرین« خطاب می

های خود را شروع کرده است، نسبت دهیم. درحقیقت، تعریف رسمی کارآفرینی؛ فرآیند شروع یک گذاریسرمایه

تجارت یا سازمان برای سودآوری یا تأمین نیازهای اجتماعی است. در این کتاب با »دانش و اصول کطارآفرینی«، 

سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی ای به خود گرفته است و بهه که کار و فعالیت شکل تازهامروز .شوید آشنا می

در حرکت است، کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامطع مختلطف ایفطا 

ونطاگونی اسطت. کنند. در عصر حاضر علم و دانش بشری بیش از هر زمان دیگر دچطار تغییطرات و تحطوالت گمی

های کنطد کطه سططح علمطی و تخصصطی در رشطتههای علمی و فناوری ایجطاب میهای سریع در زمینهپیشرفت

ها ارتقاء یابد. در این رهگذر با نوآوری و ابطداعات جدیطد فطراهم مختلف ازلحاظ کمی و کیفی و نوع نگرش به آن

یابطد و بطرای احطراز ای نوین میتغال در جامعه چهرههای کار و تولید، ماهیت اش های تازه در عرصهآوردن زمینه

های ویژه دیگطری ای تواناییهای شغلی مختلف افراد، باید عالوه بر تخص  حرفهشایستگی وارد شدن در حیطه

عنوان های اشتغال را از دست بدهند. در این راستا کطارآفرینی بطهکسب نمایند. در غیر این صورت ممکن فرصت

منظور های تولید و خدمات بهعنوان راهبردی برای حل مشکل بیکاری و ایجاد و خلق عرصهور، بهای نوظهپدیده

توسعه ازجمله آید، لذا برای رشد و توسعه کشورهای درحالحساب میرشد و پویایی و افزایش ثروت در جامعه به

طب با مبانی کارآفرینی و مفطاهیم رود. هدا این کتاب آشنا کردن مخاایران یکی از نیازهای اساسی به شمار می

 .صورت مختصر و مفید برای دانشجویان، محققان و عالقمندان در این حوزه استآن به

 

 «مبانی کارآفرینی و عملکرد شرکتی»کتاب 

مبطانی  اسطت. کتطاب سیدمحمدرضطا صطیدایی گطل سطفیدی نوشطته مبانی کارآفرینی و عملکطرد شطرکتی کتاب

برای راهنمایی صاحبان کسب این کتاب را انتشارات نسل روشن منتشر کرده است.  شرکتیکارآفرینی و عملکرد  

در شرایط رقابتی امروزه و در محیط کسب و کار، جایی که چرخه حیطات محصطوالت و   .و کار نوشته شده است

سک پذیری، خدمات در حال کوتاه تر شدن بوده و منافع آینده نامشخ  می باشد، برای موسسات کارآفرین، ری

در اقتصاد کنونی و با توجه به محطیط رقطابتی بازارهطای  .نوآوری و سلطه جویی در بازار بسیار حائز اهمیت است

هاست. افطزایش روزافطزون های پیش روی مدیران افول روزافزون عملکرد شرکتداخلی و خارجی، یکی از چالش

هایی برای بهبود عملکرد شرکتی همواره به دنبال راهها در قرن کنونی باع  شده آنها  شدت رقابت میان سازمان

و پیروزی در میدان رقابت برآیند. به عنوان یک عنصر از جهت گیطری اسطتراتژیک، گطرایش کارآفرینانطه، نشطان 

 کارآفرینانه، گرایش اصلی هایشاخ  جمله از. است عمل در خالق سبک و هاشرکت گیریتصمیم نوع  ٔ  دهنده

های کسطب و کطار رصتف بر تصرا و شناسایی در هاشرکت به توانند می پذیری،مخاطره ایهسیاست و  پیشگامی

وکارهای کوتاه تاکنون تاکید بیشتر بر روی کسب   .بینی و کشف پتانسیل بازارها کمک کند جدید و نیز در پیش



راهبردهای طوالنی مطدت و رفتارهطای مدت و میان مدت و همچنین مدیریت عملیاتی بوده است، اما اخیراً روی 

رسد توجه به فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و رفتارهطای کارآفرینانه توجه بیشتری شده است، از این رو به نظر می

ها برای رسیدن به آن به کارآفرینانه اهمیت زیادی داشته باشد. دستیابی به عملکرد باالتر هدفی است که سازمان

کند شرکت ها بتوانند رویکردشان را تغییطر دهنطد و مسطیر آورند. این کتاب کمک میاقدامات مختلفی روی می

 .متفاوتی پیش بگیرند 

 

 «بسط مفاهیم کاربردی کارآفرینی»کتاب 

سازمان جهاد توسط انتشارات    وهستند    مسعود وفایی و  ایران  جمعلی عبدی ،الهه حسینیاین کتاب   گاننویسند 

های تجاری کارآفرینی به مفهوم عامِ آن فرایندی است که طی آن فرصتبه چاپ رسیده است.    دانشگاهی قزوین

ها و اعمالی شود. این فرایند شامل تمام وظایف، فعالیتبرداری میبرای تولید کاال و خدمات کشف، ارزیابی و بهره

شطود. در کطل تجاری جدید و تأسی  سازمان جدید انجام می برداری از فرصتاست که در راستای کشف و بهره

توان از هم تمیز داد: کارآفرینی فرد محور و کارآفرینی سازمان محور. اگر فراینطد دو نوع فرایند کارآفرینی را می

شطود. دهی شود، فرایند کارآفرینی فطردی نامیطده میوسیله فردی مستقل از سازمان خاص سازمانکارآفرینی به

تر دارد. با ارائه ای به طول عمل عمر بشریت و امروزه به طول بنگاه اقتصادی از نگاه علمیارآفرینی فردی سابقهک

های مورد نیاز ها، دستیابی به منابع، فعالیتدهی فرصتچنین تعریفی فرایند کارآفرینی شامل استفاده و سازمان

شود. درواقطع فراینطد صطحیح کطارآفرینی در ابتطدا ه میبرداری، به کار گیری استراتژی مناسب خالصجهت بهره

ها اسطت عطالوه بطر ایطن نیازمنطد نیازمند دسترسی به اطالعطات و توانطایی تشطخی  اطالعطات در بطاب فرصطت

شده عمل کننطد و تحمطل خطرپطذیری های شناختهخواهند بر اساس فرصتگیری اشخاصی است که میتصمیم

ند است. کارآفرینی فرایندی است کطه از مراحطل و اقطدامات مختلطف شطکل بخش ضروری در این مرحله از فرای

گیرد. امید است اثر حاصل که مبنی بر تحصیالت و تدری  و کارسازمانی نویسندگان است برای کارآفرینان و می

 .مندان باألخ  دانشجویان و مدرسین محترم این درس مورد استفاده و اثربخش باشد عالقه

 

 

 «جامعه شناسی کارآفرینی»کتاب 

و نظطرات محققطان و کارشناسطان  عنایت اسطالمی انطدارگلی با استفاده از تجارب جامعه شناسی کارآفرینی کتاب

هطای آن در توسطعه متخص ، پیرامون مسائل تأثیرگذار در ایجاد، توسطعه و تطرویج فرهنطگ کطارآفرینی و نقش
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و توسطط نشطر نکتطه منتشطر تماعی به رشته تحریر در آمده  اقتصادی و شکوفایی کشور و ارتقاء سطح زندگی اج

ها به تنهایی قادر به تأمین منطافع عمطومی جامعطه و تحقطق اهطداا تجربه نشان داده است که دولتشده است.  

های خصوصی تجاری در عرصه تولید کاال و ارائه های بخشای نیستند و به همین خاطر استفاده از ظرفیتتوسعه

کند مگر های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته شده است. این امر تحقق پیدا نمیسترش بنگاهخدمات باع  گ

های شکوفایی اقتصادی که اشتغال پایدار و با کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و توسعه در زمینه

اقتصادی، رفاه و توسعه همگانی کند و موجب گسترش بازدهی رفاه نسبی شهروندان را تا حدود زیادی فراهم می

تحقیقات گویای این است که همبستگی مثبتی بین پیشرفت اقتصادی و تعداد کارآفرینان و   .شوددر جامعه می

تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک کشور وجود دارد. بنابراین بطرای رشطد و توسطعه اقتصطادی کشطور 

جاد فضاهای الزم در جهت رشد اسطتعدادهای نهفتطه جوانطان و تشطویق های مرتب برای ایریزیبایستی با برنامه

مردم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و با تغییر و اصالح سطاختارهای فرهنگطی، سیاسطی و اجتمطاعی کشطور، 

هطای تجطاری و تعداد کارآفرینان را افزایش داد. زیرا کشوری که تعداد زیطادی کطارآفرین داشطته باشطد از انگیزه

هر چند کارآفرینی یطک شطغل نیسطت، امطا گسطترش .تری برای رشد و توسعه خود برخوردار استادی قویاقتص

توانطد در پیشطگیری و کنطد، بلکطه میهای پنهان را آشطکار میفرهنگ کارآفرینی در جامعه، نه تنها انواع بیکاری

عی و فرهنگی نقش موثری داشته درمان بیکاری که منشأ انواع جرائم در جامعه است و همچنین در توسعه اجتما

 .باشد 

 

 «تحول استراتژیک»کتاب 

آن  متطرجمنوشطته شطده و  مریل سی اندرسطونکه توسط  ی سریع بهبود سازمانچرخه کتاب تحول استراتژیک

به وکار،  امروزه سرعت رشد کسباست را انتشارات سبزان منتشر کرده است.    صمد عالی ،شهرام میرزایی دریانی 

ها و افطزایش ی فناوری، رشد مسطتمر شطرکتهای ایجاد شده به وسیلهطرز شگرفی افزایش یافته است. پیشرفت

ها در پاسخگویی به این نیازها، باید دائماً از خطود سطازگاری و تططابق طلبد. شرکتوری نیروی انسانی را میبهره

طور سریع انجام گیرد. ه جز اینکه عمل سازگاری باید بهای وجود ندارد. بدهند و در این زمینه هیچ راه چارهنشان

دهد که چگونه تفکر مجدد و بازنگری طور دقیق نشان میی سریع بهبود سازمان« بهاین کتاب با رویکرد »چرخه

کند. و همچنین به خوانندگان نشان وکار سنتی، عمل سازگاری و تطبیق را سریع تر و کاراتر میبر فرآیند کسب

های رشد و تغییر در چه شان را تغییر دهند و در مقابل هر یک از چالشها خودد که چگونه افراد و شرکتدهمی

 .وضعیتی قرار بگیرند 
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، روش کار قدرتمندترین شرکت دنیاا و اینکاه چگوناه اقت ااد آمریکاا را وال مارتداستان  »کتاب  

 «دگرگون ساخت

مبلغطان بطه چطاپ . این کتطاب توسطط انتشطارات  است  مجید نوریان و مترجم آن  چارلز فیشمن این اثر   نویسنده

مارت به چگونگی تأسی ، ساختار، فلسفۀ وجودی، و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا و کتاب داستان والرسیده است.  

جانبطه طور همهمطارت را بطهویژه فروشطگاه والداری در آمریکطا و بطهپردازد. این کتاب، فلسفۀ فروشگاهجهان می

تر از سایر فروشگاههاست، نطود درصطد مطردم درصد ارزان ۱۵مارت گر بدانیم مواد غذایی در والکند. ابررسی می

کند و هر هفته بطیش از یکصطدمیلیون کیلومتری یکی از این فروشگاهها زندگی یا کار می  ۲۵آمریکا درمحدودۀ  

بطریم؛ فطروش بیشتر پی می  کنند، به حجم عملیات بازاریابی و فروش این شرکتنفر از این فروشگاهها خرید می

ترین مارت، داستان تأثیر اقتصادی بزرگمیلیارد دالر رسید. داستان وال ۳۲۰به بیش از    ۲۰۰۶مارت در سال  وال

مارت بر تغییطر و دگرگطونی اجتمطاعی در جامعطۀ شرکت دنیا بر اقتصاد آمریکا و جهان و حتی داستان تأثیر وال

تطرین زرگعنوان نخستین کتابی که ابعاد و زوایای پنهان و آشکار کسب و کطار بآمریکاست. مطالب این کتاب به

تواند برای مدیران کشور، صاحبان صطنایع و تجطارت، اسطتادان و سازد، میای جهان را روشن میفروشگاه زنجیره

 .دانشجویان دانشگاهها بسیار جذاب، خواندنی و آموختنی باشد 
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